
خطبہ حجۃ الوداع
انسانی حقوق کا جامع منشور

توحید۔1
نننے اپننا کے سوا کوئی معبود نہیں ہہےوہ یکتنا ہہنے ۔کننوئی اس کنا سناجھی نہینں۔ انن  ا 
نننے باطننل کننی نے اپنے بندے کی منندد فرمننائی تنہننا اسننی کننی ذات  وعدہ پورا کیا ۔ اس 
آانئننندہ ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا ۔ لوگو ! میری بات سنو۔ میں نہیں سننمجھتا کننہ 
کننے بعنند اا اس سننال  گے( اور غالب کبھی ہہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہہو سکیں 

میں حج نہ کر سکونگا)۔
 مساوات۔2

سننے نے تم سب کو ایک ہہی مننرد وعننورت  یی کا ارشاد ہہے کہ انسانوں!ہہم  لوگو! ا تعال
نے جننا پیدا کیا ہہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تا  کہ تم الگ الگ پہنچا
نننے والا ہہننے۔ کسننی سے زیننادہ ڈر سکو۔ تم میں زیادہ عزت و اکرام والا وہہی ہہے جو ا 
عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہہے نہ کسی عجمی کو کسی عربی پننر۔ کننالا
یی ہہننے۔ سے، ہنناں بزرگننی اور فضننیلت کننا معیننار تقننو لے  سے افضل ہہے نہ گورا کا گورے 
دم علیننہ السننلام کننی حقیقننت اس آا آاندم علیہ السلام کی ہہی اولاد ہیں اور  انسان سارے 
کننے سننارے دعننوے ، ئے گئے ۔ اب فضیلت و برتننری  سے بنا کے سوا کیا ہہے کہ وہ مٹی 
ووں تلننے روننندے جننا چکننے ہیننں۔ کے سارے مطالبے اور سارے انتقام  میرے پا خون و مال 
یی حننالہ بنناقی رہیننں نے کننی خنندمات علنن للیت اور حاجیوں کو پانی پلا بس بیت ا کی تو

گی۔
خود احتسابی۔3

کے حضور تم اس طرح کے لوگو! ایسا نہ ہہو کہ ا  نے ارشاد فرمایا: قریش  آانپملسو هيلع هللا ىلص  پھر 
لننے آانخننرت  وو کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہہو اور دوسرے لوگ سننامان  آا
سکوں گا۔ آا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ  کر پہنچیں۔ اور اگر ایسا ہہوا تو میں ا 

عفور درگزر۔4
کننے نے اپنے پیروں تلے روند دیننا ۔ زمنانہ جنناہلیت  دیکھو! دور جاہلیت کا سب کچھ میں 
کے سارے انتقام اب کالعنندم ہیننں۔ پہلا انتقننام جسننے میننں کالعنندم قننرار دیتننا ہہننوں، خون 
نننے کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو ہذیل  میرے اپنے خاندان کا ہہے۔ ربیعہ بن الحارث 



سے معاف کر تا ہہوں۔ دور جاہلیت کا سوداب کوئی حیثیت نہیں مار ڈالا تھا ،اب میں ا
کے خاندان کا سود ہہے، رکھتا ۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہہوں، عباس بن عبد المطلب 

اب یہ ختم ہہو گیا ہہے۔
 

برو۔5 آا ظظ جان و مال و  تحف
اا حننرام کننر کے لیے ایک دوسننرے پننر قطعنن لوگو! تمہاری جان و مال اور عزتیں ہہمیشہ 
دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہہمیت ایسی ہہی ہہے ،جیسے تمہارے اس دن کننی اور اس
کننے حضننور پیننش ماہ مبارک (ذوالحج) کی خاص طور پر اس شہر میں ہہے۔ تم سب ا 

ئےگا ۔ پپرس فرما سے تمہارے اعمال کی بابت باز  گے۔ اور وہ تم  ہہو 
ظ  زوجین۔6 پحقوق

کننے بغینر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کننی اجننازت  دیکھو !عورت 
کے کچھ حقوق ہیں۔ اسننی طننرح پاوپر تمہاری عورتوں  اا تمہارے  کسی کو دے۔ یقین
ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہہے کننہ وہ اپنننے پنناس کسننی
تے اور وہ کوئی خیانت نہ کریں اور ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کر
سننے بے حیائی کا کوئی  کام نہ کریں اور اگر وہ ایسا کریں تننو انن کننی جننانب  کھلی 
کے بستر الگ کردو  اور انہیں معمولی جسننمانی سننزا دو اس کی اجازت ہہے کہ تم ان 

وو۔ وو پہنا آانجائیں تو انہیں اچھی طرح کھلا اگر وہ باز 
 
کے حقوق۔7 عورتوں 

سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری مدد گار ہیننں اور خننود اپنننے لئننے وہ عورتوں 
کننے نے انہیں ا  سے ڈرو کہ تم  کے بارے میں ا  کچھ نہیں کر سکتیں ۔ چنانچہ ان 

کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہہوئیں۔  نام پر حاصل کیا اور اسی 
 وراثت۔8

کننے لیننے نے ہر حقدار کو اس کا حننق خننود دیننا ہہننے۔ اب کننوئی کسننی وارث  لوگو! ا 
وصیت نہ کرے۔

نسب۔9
کنے بسننتر پنر پینندا ہہننو۔ جننس پننر حننرام ئے گا جس  بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جا

کے ہاں ہہو گا۔ کاری ثابت ہہو اس کی سزا پتھر ہہے۔ حساب و کتاب ا 
 



سے وفا داری۔10 نسب 
قننا آا کے مقابلے میں کسنی اور کنو اپنننا  قا  آا لے گا یا کوئی غلام اپنے  جو کوئی اپنا نسب بد

ظاہر کرے گا اس پر ا کی لعنت۔ 
احسان و دیانتداری۔11

ئے اور ئے۔ تحفنے کننا بنندلہ دیننا جننا اا لی ہہوئی چیز واپس کی  جا قرض واجب الادا ہہے۔ عاریت
جو شخص جس کا ضامن ہہے وہ تاوان ادا کرے۔ 

باہہمی حقوق ۔12
ئے گا لے بیٹا پکڑا جا کے بد خبردار!اب مجرم خود ہہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہہوگا۔ نہ باپ 
کے لیننے یننہ جننائز نہیننں ہہننے کننہ وہ اپنننے ئے گا۔ کسی  سے لیا جا اور نہ ہہی بیٹے کا بدلہ باپ 
کے جس پر اس کا بھائی راضننی ہہننو اور اس کننو خوشننی ئے اس  لے۔ سوا سے کچھ  بھائی  

پاوپر ظلم نہ کرنا۔ خوشی دے دے۔ لہذا اپنے 
 

ظ  اسلامی۔13 اخوت
آانپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لوگو!ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہہے اور مسلمان 

 
کے حقوق۔14 غلاموں 

وو جنو خننود اپنے غلاموں کا خیال رکھو ، ہاں غلاموں کا خیال رکھننو۔ انہینں وہہنی کھلا
وو جو تم خود پہنتے ہہو۔ تے ہہو وہہی پہنا  کھا

ادائیگی امانت۔15
نننے پننس ہہننی میننں کشننت و خننون کر آا دیکھو !کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہہو جانا کہ 
ئے تو وہ اس بنات کنا پابنند ہہنے کنہ امنانت کے پاس امانت رکھوائی  جا لگو ۔ اگر کسی 

لے کو امانت پہنچا دے۔  نے وا رکھوا
 اعتدال و میانہ روی۔16

پامت نہیں ہہو گننی۔ ئے گا اور تمہارے بعد کوئی  آا لوگو! میرے بعد کوئی نبی نہیں 
میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ ے جارہاہہوں کہ اگر تم اس پر قائم رہہے تو کبھننی
گننے اور وہ ہہننے انن کننی کتنناب اور میننری سنننت۔ اور ہنناں دیکھننو! دینننی گمراہ نہ ہہننو 
کننے سننبب ہلاک کننر سے پہلے لوگ انہیننں بنناتوں  سے بچنا، کہ تم  پغلو  معاملات میں 
پاس کننی دئیے گئے۔ شیطان کو اس بات کی کوئی توقع نہیں رہہی کہ اس شہر میں اب 



ئے گی لیکن اس بات کا امکان ہہے کہ ایسے معاملات میں جنہیننں تنم کنم عبادت کی جا
سننے ئے اور اسی پر وہ راضی رہہننے۔ اس لیننے تننم اس  پاس کی بات مان لی جا اہہمیت دیتے ہہو 

اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔
 

ظن اسلام۔17 ارکا
کننے روزے ظہ رمضننان  دیکھو! اپنے رب کی عبادت کرو پانچ وقت کی نماز ادا کرو ، ما
کے گھر کا حج کے ساتھ دیتے رہہو، اپنے ا  یوۃٰ کو خوش دلی  رکھو ، اپنے اموال کی زک

گے۔ وو  کرو اور اپنے حکام کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہہو جا
 

حدود ا کا احترام۔18
لغیر کرنا عہد  جاہلیت کا اضافہ ہہننے جننس کننی لوگو! محترم مہینوں کی ترتیب میں ت
تے ہیں کہ ایک سال تو اس ماہ میں جنگ جائز ہہو جنناتی ہہننے اور بنیاد پر کفار گمراہ ہہو
کننے کے قننائم کننردہ مہینننوں  دوسرے سال وہہی ماہ محترم مانا جاتا ہہے۔ اس طرح وہ ا 
نننے یا، جس روز انن  آا پاسی صورت پر لوٹ  تے ہیں۔ اور دیکھو ! زمانہ  عدد کو پورا کر
سے متعلننق جننان لننو! ان میننں سمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا ۔ اور مہینوں کی تعداد  آا
تننے ہیننں(ذوالقعنند ہ ، ذوالحجننہ اور آان سے تیننن تننو مسلسننل  چار مہینے محترم ہیں جن میں 

کے درمیان ہہے ۔  محرم) جبکہ رجب کا مہینہ جمادی الثانی اور شعبان 
ظء۔19  تبلیغ  فریضہ

پان لوگو ں کو بتا دیننں جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں 
سے زیادہ سمجھنے اور محفننوظ جو یہاں نہیں ہیں ہہو سکتا ہہے کہ کوئی غیر موجود تم 

سے زیادہ سمجھنے والا ہہوتا ہہے۔ لے  نے  وا رکھنے والا ہہو، کبھی سننے والا پہنچا
ظ  حق۔20  شہادت

گننے؟ وو تننم کیننا جننواب دو  ئے گننا بتننا کے ہاں) سوال کیا جا سے میرے بارے میں ( ا  تم 
نننے پملسو هيلع هللا ىلص  آا گننے کننہ  نننے جننواب دیننا کننہ ہہننم اس بننات کننی شننہادت دیننں  لوگننو 
ظق رسننالت ادا فرمایننا اور ہہمنناری خیننر خننواہہی نننے حنن آانپملسو هيلع هللا ىلص  امانت(دیننن)پہنچننا دی اور 
پاٹُھننائی اور سننمان کننی جننانب  آا ظ  شہادت  نے اپنی انگشت فرمائی۔ یہ سن کر حضور ملسو هيلع هللا ىلص 
ئے تین مرتبہ فرمایننا :"اے انن گننواہ رہنننا! اے انن تے ہہو پھر لوگوں کی جانب اشارہ کر

گواہ رہنا! اے ا گواہ رہنا"


